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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Zelena knjiga o prihodnji pomorski politiki v EU je zelo dobrodošel dokument, saj, kot je 
zapisano v sami knjigi:
bo nenehno uživanje koristi, ki jih naša morja nudijo v času, ko so njihovi viri ogroženi zaradi 
hudih pritiskov in naših naraščajočih tehnoloških zmožnosti za izkoriščanje, možno le z našim 
globokim spoštovanjem teh morij. Pospešeno zmanjšanje morske biološke raznovrstnosti, 
predvsem zaradi onesnaženja, učinkov podnebnih sprememb in prekomernega ribolova, je 
opozorilni znak, ki ga ne moremo spregledati.
Skrajni čas je, da Komisija prevzame pobudo in skuša razviti usklajeno in dosledno pomorsko 
politiko.
Poleg stalnega poudarjanja stopnje, do katere je morsko okolje degradirano, knjiga izpostavi 
tudi druga dejstva s katerimi se pripravljavka mnenja strinja:
– slabšanje morskega okolja zmanjšuje možnosti zaposlovanja;
– vsaka politika EU mora biti razvita v mednarodnem kontekstu;
– razvoj in uvedba novih tehnologij za zagotavljanje okoljske trajnosti, lahko ustvari nova 
delovna mesta in priložnosti za izvoz;
– podatki o rabi morskega okolja so slabi (pomanjkanje podatkov, neprimerljivi podatki med 
državami članicami, itd.) in pripravljeni so predlogi za izboljšanje.
Obstaja nujna potreba po sistemu prostorskega načrtovanja morskih dejavnosti, temelječem na 
pristopu, ki bi, kadar bi bilo potrebno, omejil nekatere dejavnosti (glej stran 34).
Knjiga navaja, da bi morala pomorska politika temeljiti na dveh stebrih,  lizbonski strategiji in 
tematski strategiji za zaščito in ohranitev morskega okolja. Pripravljavka mnenja priznava, da 
bo težko uskladiti zahteve gospodarske rasti in ohranjanja okolja, vendar meni, da lahko 
preveliko poudarjanje kratkoročnih koristi dolgoročno povzroči znatno škodo, tako okoljsko 
kot gospodarsko.  Iz knjige je jasno razvidno, da Komisija priznava potencial za gospodarsko 
rast, ki lahko izhaja iz obveze za ohranitev morskega okolja – omenja se energija iz naprav na 
morju, čistejše oblike pomorskega prometa, ladjedelništvo in druge tehnologije za 
zagotavljanje okoljske trajnosti.
Pripravljavka mnenja poziva Komisijo, naj zagotovi, da direktiva o morski strategiji, ki je 
zakonodajni steber zaveze EU za ohranjanje morskega okolja, ne oslabi v procesu do 
končnega sprejetja ali zaradi razprav o pomorski politiki. Še posebej je treba v direktivi 
ohraniti opredelitev dobrega stanja okolja in spodbuditi države članice, da pričnejo v celoti 
izvajati drugo okoljsko zakonodajo, kot so direktiva o habitatih, Natura 2000 in druge. 
Podnebne spremembe so za EU, in ostali svet, tako pomembne, da mora biti kampanja EU za 
zmanjšanje emisij ena njenih prednostnih nalog. Promet v vseh oblikah (zračni, cestni, 
pomorski) prispeva vedno večji delež vseh emisij toplogrednih plinov in Komisija mora nujno 
pripraviti predlog za njihovo zmanjšanje, kar bi imelo še dodatne koristi za zaposlovanje 
zaradi razvoja novih tehnoloških znanj, ki bi jih potrebovale druge države.
Končno, pozornost zbuja odsotnost ene od tem v knjigi.  Vojska je omenjena zaradi 
morebitnega pozitivnega prispevka k pomorski politiki z iskanjem in reševanjem, kazenskim 
pregonom itd. Ne omenja pa se uničevanja okolja, ki ga lahko povzročijo vojske držav članic 
in njihove dejavnosti. Ta napaka bi morala biti omenjena v resoluciji.
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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za promet in turizem, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja na resolucijo Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2006 o tematski 
strategiji za varstvo in ohranjanje morskega okolja1 in posebej poudarja da mora 

• prvotni cilj EU biti trajnostna raba morij in ohranitev morskih ekosistemov, vključno z 
EU politiko za zaščito morja, preprečitev nadaljnje izgube biološke raznovrstnosti in 
slabšanja morskega okolja;

• vsebovati skupno opredelitev dobrega stanja okolja za celotno EU;

• Evropska okoljska agencija zagotoviti redno ocenjevanje morskega okolja, ki zahteva 
izboljšave pri zbiranju nacionalnih podatkov, poročanju in izmenjavi;

• priznati pomen predhodnega posvetovanja, usklajevanja in sodelovanja s sosednjimi 
državami pri sprejetju in izvajanju prihodnje direktive o morski strategiji 
KOM(2005)0505 – C6-0346/2005 – 2005/0211(COD)), kot je poudarjeno v stališču 
Parlamenta z dne 14. novembra 20062;

2. vztraja, da je čisto morsko okolje z dovolj visoko biološko raznovrstnostjo, ki zagotavlja 
ustrezno delovanje sestavnih ekosistemov, ključno za EU; nadalje vztraja, da resnična 
vrednost morskih območij pomeni, da koristi dobrega stanja morskega okolja v EU 
močno presegajo možne gospodarske koristi od izkoriščanja različnih sestavnih delov 
morij, obalnih voda in porečij in da je zato nujna ohranitev in, v številnih primerih, 
sanacija morskega okolja EU;

3. je zato prepričan, da so obnovljivi viri morskega okolja lahko in morajo biti rabljeni na 
trajnosten način, tako da so ta raba in posledično gospodarske koristi dolgoročne;

4. vznemirjen zaradi posledic podnebnih sprememb morskih ekosistemov v najboljših 
scenarijih za zaščito podnebja, poziva, naj se potrebna pozornost posveti dodatni 
ranljivosti morskega okolja drugih obremenilnih dejavnikov, ki so posledica teh učinkov; 
vztraja, da se je treba z emisijami toplogrednih plinov iz morskih dejavnosti nujno soočiti 
s pomočjo učinkovitih ukrepov;

5. opozarja, da večina onesnaženja morskega okolja izvira iz kopenskih virov, vključno, a 
ne zgolj, s kmetijskim odtekanjem in industrijskimi emisijami, ki imajo posebej škodljive 
posledice v zaprtih in polzaprtih morjih; poudarja, da mora EU posebno pozornost 
posvetiti tem področjem in z ukrepi omejiti in preprečiti nadaljnje onesnaženje;

6. meni, da je treba nujno zmanjšati morska onesnaževala, če želimo zagotoviti, da ribja 
moka iz EU virov, ni onesnažena;

  
1 P6_TA(2006)0486.
2 P6_TA(2006)0482.
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7. meni, da je polno in pravočasno izvajanje okoljske zakonodaje (med drugim okvirne 
direktive o vodah1, direktiv o habitatih2 in pticah3, direktive o nitratih4, direktive o deležu 
žvepla v ladijskem gorivu5, direktive o kazenskih sankcijah za morsko onesnaževanje6) 
nujno za ohranjanje kakovosti morskega okolja in da mora Komisija države članice pri 
tem spodbujati s potrebnim pritiskom in po potrebi s pravnimi ukrepi;

8. v kontekstu izboljšanja izvedbe okoljske zakonodaje EU in preprečevanja morskega 
onesnaževanja, opozarja na svojo predhodno zahtevo, naj Komisija preuči izvedljivost 
ustanovitve evropske obalne straže; 

9. je prepričan, da mora biti previdnostno načelo, ki je zapisano v členu 174(2) Pogodbe ES, 
osnova vseh vrst izkoriščanja pomorskih con EU;  opozarja da pomanjkanje znanstvene 
zanesljivosti ne bi smelo biti izgovor za odlaganje izvajanja preventivnih ukrepov;

10. meni, da ima koncept družbene odgovornosti v primerjavi z zakonodajo omejeno 
vrednost v kontekstu ohranjanja morskega okolja ter, da mora zato ustrezna zakonodajna 
podlaga še naprej podpirati program Skupnosti za ohranjanje okolja, ki ga posamezna 
podjetja s prostovoljnimi ukrepi okrepijo in tako pokažejo svoje odgovorno ravnanje;

11. poudarja, da se mora EU aktivno lotiti morskega upravljanja na mednarodni ravni za 
zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev v pomorskem gospodarstvu, ne da bi pri tem 
ogrozila prizadevanja za okoljsko trajnost pomorskih dejavnosti;

12. priznava pomen obalnih območij za razvoj obnovljivih virov energije, ki predstavlja 
ključni sestavni del naporov EU v boju proti podnebnim spremembam; poudarja da bo 
potrebno ustrezno coniranje, ki bi omogočilo razvoj območij za ustvarjanje energije iz 
vetra, plime in drugih oblik, saj se bosta tako zmanjšala možnost konfliktov z drugimi 
uporabniki morskega okolja in slabšanje okolja; pozdravlja pomembne priložnosti, ki jih 
za ustvarjaje delovnih mest in tehničnega strokovnega znanja v EU nudi industrija
obnovljivih virov energije;

13. ponovno potrjuje svoje stališče z dne 14. novembra 2006 o direktivi o morski strategiji, 
še posebej kar zadeva prepovedi in/ali merila za sistematično/namerno odlaganje 
kakršnihkoli trdih snovi, tekočin ali plinov v vodni steber, morsko dno/podtalje; nadalje 
meni, da bi moralo vsako skladiščenje ogljikovega dioksida v morsko dno in podtalje biti 
predmet odobritve v skladu z mednarodnim pravom, predhodne okoljske presoje vplivov 

  
1 UL L 327, 22.12.2000, str. 1. (Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za delovanje Skupnosti na področju vodne politike).
2 UL L 206, 22.7.1992, str. 7. (Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21.5.1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst).
3 UL L 103, 25.4.1979, str. 1. (Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. april 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic).
4  UL L 375, 31.12.1991, str. 1. (Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12, decembra 1991 o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kemijskih virov).
5 UL L 121, 11.5.1999, str. 13. (Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju vsebnosti žvepla 
v nekaterih tekočih gorivih in o spremembi Direktive 93/12/EGS).
6 UL L 255, 30.9.2005, str. 11. (Direktiva 2005/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 
o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve).
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v skladu z Direktivo Sveta 85/337/EGS1 in ustreznimi mednarodnimi konvencijami, kot 
tudi rednega spremljanja in nadzora; 

14. vztraja, da mora načrtovanje vsega razvoja vzdolž dolge obale Skupnosti, mestnega 
razvoja, industrijskih območij, pristanišč in marin, rekreacijskih območij itd. izrecno 
upoštevati posledice podnebnih sprememb in s tem povezano dvigovanje morske gladine, 
vključno z vse pogostejšimi in vedno močnejšimi nevihtami ter višjimi valovi; vztraja, 
naj se na obalnih območjih ne gradijo nove jedrske naprave;

15. meni, da bi koncept povezovanja projektov lahko imel pozitivne posledice za morsko 
okolje, če bi v oblikovanje in izvajanje projektov že od samega načrtovanja dalje vključili 
ohranjanje habitata, nadzor nad onesnaževanjem in druge okoljske tehnologije; opozarja, 
da bi izmenjava najboljših okoljskih tehnologij morala biti pomembna sestavina koncepta 
povezovanja projektov;

16. pozdravlja priznavanje Komisije, da je za zagotavljanje stabilnega zakonodajnega okolja 
potreben celovit sistem prostorskega načrtovanja. meni, da mora biti ključni kriterij pri
prostorskem načrtovanju organizacija dejavnosti na način, ki bo ekološko občutljiva 
območja zavaroval pred posledicami okolju škodljivih dejavnosti; v tem kontekstu vztraja 
pri uporabi instrumenta za strateško okoljsko presojo2;

17. vztraja pa, da mora upravljanje obalnih območij imeti kot enega osrednjih ciljev 
ohranitev morskega okolja in ne izpostaviti le nekaj vzorčnih območij;

18. v tem kontekstu se strinja s Komisijo, da obstaja naravna meja količine človeških 
dejavnosti, v smislu gostote prebivalstva in industrijskih dejavnosti, ki jih obalna 
območja lahko prenesejo brez resnega in mogoče nepopravljivega slabšanja okolja; zato 
podpira stališče Komisije, da je potrebna celovita študija, da bi bili zmožni prepoznati te 
omejitve in da bi napovedovali in načrtovali v skladu z njimi;

19. se strinja s stališčem v Zeleni knjigi, da obstajajo pomembni in resni problemi v 
dostopnih podatkih o stanju morskega območja in dejavnostih, ki se izvajajo ali vplivajo 
na ta območja; zato podpira poziv k močno izboljšanim programom za zbiranje podatkov, 
kartiranje in raziskovanje, sledenje plovilom, itd., ki bo vključeval države članice, 
Komisijo, druge organe Skupnosti, kot sta Evropska agencija za okolje in Evropska 
agencija za pomorsko varnost; 

20. opaža, da Zelena knjiga omenja nekatere koristne prispevke s strani vojske, vključno z 
iskanjem in reševanjem, odpravljanjem posledic nesreč in nadzorom na morju; obžaluje 
pa, da ni omenjeno slabšanje okolja, ki ga lahko povzroči vojska s testiranjem orožja, 
podvodnimi sonarji, gradnjo pomorskih baz itd; v zvezi s tem vztraja, da morajo biti 
vojaške dejavnosti v celoti vključene v pomorsko politiko, biti morajo predmet celovite 
okoljske presoje vplivov in polne odgovornosti.

  
1 UL L 175, 5.7.1985, str. 40. (Direktiva Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 2985 o presoji vplivov nekaterih 
javnih in zasebnih projektov na okolje).
2 UL L 197, 21.7.2001, str. 30. (Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001. o 
presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje).
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